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Gastspreker Wilbert gaf uitgebreid informatie over  de internationale conferentie ’Lichtbaken’ , die 

zal plaatsvinden in het schoolgebouw van 24-26/02/2017. De conferentie wordt gehouden naar 

aanleiding van het naderende  100-jarig bestaan van de Steinerpedagogie. De conferentie kent 

internationaal een groot succes qua inschrijvingen. Er komen drie Duitssprekende gastsprekers ( één 

per dag). Wilbert schetst uitgebreid de context  (  1917: einde WOI) waarin de Steinerpedagogie is 

ontstaan als poging om het “menselijk wezen en samenleven” te redden. Duiding van het belang van 

zowel hoofd, hart als handen en het feit dat we niet duaal maar driedelig zouden moeten zijn.   Er 

zijn vier voordrachten verspreid over drie dagen. Mensen schrijven zich in principe in voor de 

volledige conferentie, doch de voordracht van vrijdag is ook apart bij te wonen. 

Er zijn HELPENDE HANDEN nodig . De lagere school heeft reeds helpers ter beschikking gesteld. Ook 

van Hibernia wordt gehoopt op een tweetal mensen per sessie. 

 De sessies zijn als volgt: Vrijdag: 17-20h 

Zaterdag: 9-12h, 12-15h, 15-18h, 18-21h 

Zondag: 9.30h-12h 

 

Stand van zaken Hiberniabal 

Meneer De Decker licht toe dat de leerlingenraad door omstandigheden de laatste keren niet is 

doorgegaan waardoor het nog niet duidelijk is welke leerlingen het bal willen organiseren. 

Normaalgezien zou de 11de klas, uiteraard met de nodige ondersteuning van college en ouders, de 

organisatie op zich nemen. Er is enthousiasme maar de leerlingen moeten voor de opstart zorgen en 

de drijvende kracht zijn, vervolgens dient het evenement en de organisatie ervan te worden 

gedragen door leerlingen, ouders en college. Het is nog niet duidelijk wanneer dit bal zou doorgaan. 

 Het Hiberniabal wordt terug geagendeerd op de volgende ouderraad. 

 

 

 

 

 



Bericht van de directie  

Zaterdag 04/02 is er een infodag voor nieuwe leerlingen. Het infomoment van de lagere school is in 

de voormiddag dus daar zou Hibernia in principe gaan last van mogen ondervinden. Er wordt input 

en hulp van de ouderraad verwacht. Tussen 11.00h en 16.00 h worden er 5 rondleidingen 

georganiseerd  door vakleerkrachten. De jaarfeesten komen aan bod en er zal een tentoonstelling 

zijn van creaties en schriften van de leerlingen. Verder worden er 6 infostandjes voorzien: 

secretariaat, zorg, bestuur, pedagogie, leerlingen en ouders. 

De ouderraad beschikt niet meer over een folder van haar werking en er rest onvoldoende tijd om 

tegen de infodag nog een folder aan te maken. 

Aan de ouders wordt gevraagd om:    

- het ouderstandje te bemannen 

-Achter de bar te staan om koffie, thee en sap te schenken 

- gebak te maken dat kan worden aangeboden 

Er dient per mail door de klasouders  een oproep te worden gelanceerd om gebak te maken en om 

twee helpers per twee uur te rekruteren (11h-13h, 13h-14.30h, 14.30h-16.00h) voor bemanning van 

het ouderstandje en  de bar.    

 

Bericht van het college 

De hervorming van het secundair onderwijs heeft voor wat het Steineronderwijs betreft niet echt iets 

veranderd.  

In de middenbouw werd hard aan de alarmbel getrokken. De werkdruk op de leerlingen is hoog. Er 

wordt bekeken hoe dit kan worden aangepakt. Mevrouw Hoefnagels is dit jaar met een portfolio 

gestart. Dit wordt heel positief onthaald en er wordt bekeken of dit ook voor andere vakken een 

optie is. 

De sfeer in het college is goed 

De nieuwe zorgcoördinator doet geweldig werk . Voor zorg zijn er veel extra uren bijgekomen, wat 

ook echt nodig was gezien het aantal zorgvragen. 

 

Bericht van het bestuur 

Het bestuur heeft nogmaals vergaderd met het bestuur van de lagere school. Om de samenwerking 

tussen beide scholen te kunnen realiseren zal een externe coach worden aangesproken. Deze dient 

alle geledingen samen te brengen en vanuit en neutraal standpunt gesprekken op te starten. 

Er zal ook een specialist/ gedragswetenschapper met  worden ingeschakeld die gaat werken rond 

schenkingen/ouderbijdrage. Deze persoon heeft ervaring met de werking van de Steinerpedagogie : 



haar kinderen hebben zelf Steineronderwijs genoten. De informatiefolder rond ouderbijdrage zou  

worden herschreven. Deze persoon herwerkt de folder kosteloos.                                                                   

Opmerking van de ouderraad bij deze is dat het gedachtegoed achter de ouderbijdrage, in de folder 

zeker ook in de brochure dient te worden vermeld en vraag of deze herschreven folder, voor 

publicatie, ook aan de ouderraad kan worden voorgelegd. 

Verder zal deze gedragswetenschapper een workshop geven rond ouderbijdrage. Er wordt gevraagd 

of er ook twee ouders van de ouderraad op de workshop aanwezig kunnen zijn. Claire geeft zich 

alvast op. 

Dimitri zou het gedeelte schenkingen dat nu door het bestuur wordt opgenomen, terug naar de 

ouderraad willen brengen. 

Verder meldt het bestuur dat voor de twee AGION-dossiers een architect werd aangesproken die 

ervaring heeft met de opmaak van AGION-dossiers. Betrokken architect heeft toegezegd. 

 

 

Bericht van de werkgroepen 

-De werkgroep concerten  doet een oproep om te reserveren voor het eerstvolgende evenement          

‘ Sing a Song’ op zondag 29/01. De feestzaal zal worden omgebouwd tot café. De 12de klas zorgt voor 

de bediening en voorziet hapjes. De helft van de opbrengst is voor de 12de klas ( Italiëreis). Er wordt 

bediend aan de tafels. Reservatie is aangeraden om samen aan een tafeltje te kunnen zitten. 

- De engagementsfiche  voor Hibernia staat nog niet op punt. Claire en Ineke geven aan dit terug te 

zullen opnemen. 

 

Varia 

Vraag  vanuit de ouderraad hoe de communicatie rond zorg binnen de school verloopt.  

Directie verwijst naar de schoolwebsite waarin de te volgen procedure staat vermeld. Eerst wordt de 

titularis op de hoogte gebracht, vervolgens wordt, indien nodig, de zorgcoördinator ingeschakeld die 

op haar beurt kan doorverwijzen naar CLB of andere gespecialiseerde organisaties, afhankelijk van de 

zorgvraag.  

  

   

 

   


